
Projekt UCHWAŁY 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 17 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i w mieszkaniach chronionych 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268  z późn zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1.1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i w mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych powiatu.  

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych jest pobytem odpłatnym dla 
osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 
3. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych ustala 

się w drodze decyzji administracyjnej przy uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej, 
zdrowotnej i dochodowej osoby kierowanej do ośrodka wsparcia lub do mieszkania chronionego, 
dalej zwana osobą kierowana, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3. 

4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych uzależniona jest 
od posiadanego dochodu osoby kierowanej, zgodnie z kryterium dochodowym określonym 
w ustawie o pomocy społecznej i wynosi: 
1) dochód powyżej 100 %  do 200%  kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości 

od 10%  do 20 % dochodu miesięcznie, 
2) dochód powyżej 200 % do 250%  kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości 

od 20% do 30 % dochodu miesięcznie, 
3) dochód powyżej 250 % kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości od 30% do 40% 

dochodu miesięcznie. 
5. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych ponoszona jest w okresach 

miesięcznych. 
6. Za niepełny miesiąc pobytu w ośrodku wsparcia i w mieszkaniu chronionym ponoszona 

jest odpłatność w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu w danym miesiącu.  
7. Osoba kierowana jest zobowiązana wnosić opłatę w terminach i na rachunek bankowy określony 

w decyzji o odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub w mieszkaniu chronionym. 
 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§3. Traci moc Uchwala Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku 
w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz 
w mieszkaniu chronionym. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE do projektu UCHWAŁY 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia  17 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i w mieszkaniach chronionych. 
 
 
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Powiatu w drodze 
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
W związku z powyższym i zgodnie z zaleceniami Wojewody Opolskiego zawartymi w Wystąpieniu  
pokontrolnym z dnia 21 grudnia 2021 r. należy ustalić zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia a nie tylko w mieszkaniach chronionych oraz uchylić Uchwałę Nr XXV/159/2005 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt 
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym, albowiem brak jest uprawnień rady 
powiatu do przyjęcia regulacji w zakresie organizacji mieszkań chronionych i ośrodka interwencji 
kryzysowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Uchwały został opracowany i będzie referowany przez Beatę Krzeszowską – Strokę, Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 
 


